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  נ"ט -תיים מס' נדרים פון דף מ"ז זיין די בחינה חזרת שנ אי"ה היינט וועט

 2:00בשעה  - בביהמ"ד תהלות יואל וביהמ"ד אברכים זופניק קו' ב' 
 

נאך א לענגערע צייט וואס כ'האב זיך ליידער געמוטשעט מיט צער גידול  !להתוודע ולהגלות
האב איך מקבל געווען א אינג בחור'ל וואס האט זיך נישט געהאלטן אין א מסגרת הישיבה,  ,בנים

 יצחק זיע"א צו צינדן יעדן טאג ליכט לע"נ הסבא קדישא מראדאשיץ רבינו ישכר בער בן ר'
 וואונדערליכע השתנות לטובה עד להפליא בזכות קדושת הצדיק זינט דעמאלט זעט מען ב"ה א

 

  

  
Ensure your business with unsecured business funding  •  Good business credit is the key 

to your financial success  •  Good business credit will help you get approved for unsecured 
loans, lines of credit, invoicing from your vendors, leases, and credit cards 

Call us today to find out how we can help you develop your 
business credit!  646-741-3123 
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Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com
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 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק רופט 
 516-670-5823מקורות ומ"מ וסיפורים מספה"ק, על איזה נושא שיהיה  - להשיג בחנם  רבנים ובעלי דרשנים!

  12:50מתקיים בעז"ה מנין מעריב בכל לילה בביהמ"ד בית רבינו זי"ע בשעה 
 347-775-3285א היימישע קעמפ אין די מאונטעס זוכט א נאכט וועכטער, אויך מעגליך נאך ארבייט (וועקער, לייגער וכדו') 

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  -  .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  -  שמשים/בעלי שמחות
 718-228-2891רעזומע  טפעקס ,ת"ת אין וומס"ב זוכט א כיתה ב' מלמד פאר תשע"ו

 845-694-5200אויף אייער קרעדיט קארד ביללס,  רופט שוין:  80%-70%שפארט אייך 
 718-889-2142פעקסט רעזומעי צו:  -באקומט א באנג.  -פ אין די מאונטענס זוכט אן עקספיריענס כתה ח' מלמד, א היימישע קעמ

 718-782-3138באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * יו"ט שבועות * צוריק אי"ה מוצאי יו"ט, רופט:  ובאו כולם בברית יחד:
 347-294-8775 טשיינע קלאזעט צו פארקויפן צוליב מופן, זייער גוטע צושטאנד, door 6א הערליכע 

 929-235-7126עס ווערט געזוכט א נורסערי מלמד פאר א היימישע ת"ת אין וומס"ב פאר קומענדיגע יאר תשע"ו, פעקסט 
 347-678-9851מדריכים פארן זומער, זייער גוט באצאלט,  א נאכמיטאג פראגראם אין וומס"ב זוכט לעבעדיגע

 גרעסטע אויסוואהל הערליכע "גיפט   "סערטיפעקעטס"- טורים  - שו"ע  -ספעשעל דיסקאונט פאר שס"ן  347-541-0479 - 718-218-9175 -  רובינפעלד'ס ספרים
 -  347-675-3108/929-282-9794 (געאייגענט פאר נישט מיט צופיל קינדער) בעדרום דירות צו פארדינגען אין הארץ פון ווס"ב, 2צוויי 

 - ,347-916-2143 א הערליכע דירה צו פארדינגען אויף שבועות אין בעדפארד גארדענס 
 - Office space on Broadway / Berry, 3500 s.f. Call 718-878-3805 x 109  
 - Part time beautifully furnished office space for rent in professional building. Spencer street. 917-862-2427 
 -  ,646-571-8405א פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען, בעדפארד/וואלאבאוט געיגנט 
 -  718-834-6311ס"פ בעיסמענט/אפיס סעפיס, גרויסע פענסטערס, פריוואטע אריינגאנג, בערי/בראדוועי געיגנט,  1100צו פארדינגען ליכטיגע 
 -  ל.מ. 718-599-4281 :גענט, רופטיבעדרום דירה צו פארדינגען אין גוטע גע 1א 
 -  347-498-4154רומיגע דירה, רופט  5פאר א (+פארטש) רומיגע דירה אין צענטער פון ווס"ב  ½ 4א הערליכע  טוישןגעזוכט צו 
 -  בעדרום בעיסמענט מיט פענסטערס טרופ געגענט צו פארדינגען, גוטע פרייז 1הערליכע Affordable Brokerage 347-460-5635  
 -  יאר  15 ס"פ, 1070 ,'טע שטאק3 ,סקילמאן/פלאשינג ,בעדרום דירה 2א צו פארקויפןtax abatement  , tanchimah@gmail.com  .718-809-4860אדער ל. מ 
 - Small 3- 4 Bedroom Apt. Harrison (Flushing/Park)  - Brand New, Ready to Move in, Artex Mgmt 347-436-7576 

Brand new Corner Town house for rent on Augusta, 5 Bdrm, play/rm, 2 ½ bath, 2 porches. 845-222-8837 -  
- Newly renovated house for sale on Dolson Rd. Please contact 845-445-5777 
-  צו פארקויפן א נייעTown House ט א מיrental income, 4000  ,ס"פ, + בעיסמענטWest Side Ave :מיט נאמעןל.מ.  845-445-7561. רופט 
-  ,ברענד ניי רחבות'דיגע דירה צו פארדינגען פארן זומערwalk-in,845-425-1077 , גוטע געיגנט  
-  בעדרומס, פסח קאך, ריזיגע פארטש, פלעי רום,  5ס"פ דירה,  3000צו פארדינגען א גרויסע רחבות'דיגע איבערPaken Dr.  845-352-2154רופט 

South Monsey/Airmont - High ranch house for sale by owner, beautiful big property. 845-729-0807  
 -  845-782-0318נאר ערענסט פאראינטערעסירט ביטע רופט  - מ"ד געיגענט הירומיגע דירה נאך עוועליבעל פאר שבועות, ב 5א  
 -  845-637-0953קריבס,  2בעטן,  6בעדרום דירה אויף שבועות, עצי תמרים, טאפ פלאר,  3צו פארדינגען א 
 -  845-517-8928רומיגע דירה צו פארדינגען אין מירון געגענט פאר שבועות, רופט  7א 
 - 2  :845-782-1193בעדרום דירה, צו פארדינגען אויף שבועות נאנט צום ביהמ"ד, רופט 
 -   845-248-6054ן גרויסע ביהמ"ד, בעדרום דירה צו פארדינגען אויף שבועות, לעב 3א 
-  845-213-9949צו פארדינגען  פאר שבועות, אלעס צוגערישט,  בעטן) 18(מיט בעדרום הויז  5א הערליכע 
 / -  ,347-424-3599א גרויסע שיינע דירה געווארן עוויל. פאר שבועות, גלייך לעבן שוהל, מקוה, גראסערי 

  -  :לאזט מעס. 917-627-4042באנגעלאוס צו פארדינגען, רופט 
Kaliv -Nezer Hatora - Monticello - we got the place you have been looking for! all 

conveniences under 1 roof half or whole summer only for more info please call 718-781-9401 
 Tri State Sewer -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

 Best Energy 845-535-1140 :, רופטKWפער  ¢6.3אייער לעקטריק פאר גאנץ זומער פאר  lock'nאיר קענט יצעט  אומגלויבליך!
 347-558-8238הענדימאן עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, גוטע פרייזן, רופט: 

 
Huge sale on modern LED chandelier bulbs 3W equiv to 40W warm white color, 

and 1W equiv to 25W. (Looks just like the old style chandelier bulb.) No heat, 
long lifetime, huge energy savings! Please call 347-866-9807 

 347-254-4576געזוכט א מענידזשער פאר א היימישע יונגל קעמפ אין די מאונטענס, רופט: 
1107-404-late hours, 718 -/C  Same day Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A - Appliances RepairApplex   

 917-553-2012ארבייט אין וומס"ב, רופט:  warehouseגעזוכט א געשיקטע יונגערמאן פאר 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

Looking to buy big chase points account, paying 1.5¢ please call/text: 845-206-9574 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

  

   
~ Willoughby Suites ~ 

Brand new high-end office space in prime location is now available. 
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 

For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 
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 חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן


